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اخبار
انتشار آمار رسمی کره جنوبی از واردات نفت ایران

آمار گمرکی مقدماتی کره جنوبی نشان داد این کشور به دلیل بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه تهران ،در دسامبر برای چهارمین ماه متوالی از
ایران واردات نفت نداشت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،توقف خرید در ماههای پایانی سال  ،۲۰۱۸باعث
شد میزان واردات نفت کره جنوبی از ایران در سال میالدی گذشته  ۶۰درصد کاهش
نسبت به سال  ۲۰۱۷نشان دهد.
کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان است در نوامبر از واشنگتن
برای ادامه واردات نفت ایران معافیت شش ماهه گرفت .خریداران کرهای میتوانند
حداکثر  ۲۰۰هزار بشکه در روز ،نفت ایران را که عمدتا میعانات است ،تحت
معافیتهای واشنگتن وارد کنند اما انجام توافقات مربوطه از جمله حمل محموله و
همچنین بیمه محموله زمان برده است.
منابع آگاه به رویترز اعالم کردهاند انتظار میرود واردات نفت کره جنوبی از ایران در
ماه میالدی جاری از سرگرفته شود.
بر اساس گزارش رویترز ،یک خریدار نفت کره جنوبی قرار است حدود دو میلیون
بشکه میعانات ایران را در ژانویه دریافت کند و نخستین محموله به میزان حدود ۹۶۰
هزار بشکه در روز میعانات قرار است هفته جاری به بندر اینچئون برسد .محموله دوم
به میزان  ۹۹۰هزار بشکه در روز اواخر ژانویه به کره جنوبی خواهد رسید.
طبق آمار گمرکی ،واردات نفت کره جنوبی از ایران در سال  ۲۰۱۸به  ۷.۱۵میلیون
تن کاهش پیدا کرد .کره جنوبی در سال  ۲۰۱۷به میزان  ۱۸.۰۷میلیون تن نفت از
ایران خریده بود که ایران را در جایگاه سومین صادرکننده بزرگ نفت به کره جنوبی
قرار داده بود.
کره جنوبی در دسامبر مجموعا  ۱۲.۳۸میلیون تن نفت خام وارد کرد که  ۶.۶درصد
در مقایسه با  ۱۳.۲۵میلیون تن در دسامبر سال  ۲۰۱۷کاهش داشت.
این کشور در سال  ۲۰۱۸مجموعا  ۱۴۸.۶۰میلیون تن نفت وارد کرد که ۰.۱
درصد نسبت به  ۱۴۸.۶۸میلیون تن در سال  ۲۰۱۷کاهش داشت.
عربستان سعودی با صادرات  ۴۳.۶۰میلیون تن نفت خام در سال  ۲۰۱۸که
 ۱.۳درصد در مقایسه با  ۴۳.۰۶میلیون تن در سال  ۲۰۱۷رشد داشت ،بزرگترین
صادرکننده نفت به کره جنوبی بود.
صادرات نفت آمریکا به کره جنوبی در سال  ۲۰۱۸بیش از چهار برابر افزایش یافت
و به  ۷.۸۷میلیون تن رسید.
آمار نهایی واردات از سوی شرکت ملی نفت کره در ماه میالدی جاری منتشر
خواهد شد.

بانکهای ژاپنی مبادالت نفت ایران را ازسرمیگیرند
پالتس به نقل از منابع آگاه خبر داد بانکهای بزرگ ژاپنی قرار است
مبادالت نفت ایران را پس از دریافت موافقت نهایی رگوالتوری ازسربگیرند
تا راه را برای آغاز بارگیری نفت ایران از سوی پاالیشگاههای ژاپنی در ماه
میالدی جاری هموار کنند.
به گزارش ایسنا ،یکی از منابع آگاه که مایل نبود نامش فاش شود به پالتس گفت:
بانکهای ژاپنی پس از موافقت مقامات رگوالتوری ژاپنی و آمریکایی ،قادر خواهند
بود اعتبارنامه برای قراردادهای مربوط صادر کنند.
انتظار میرود این بانکها پرداخت پول از سوی پاالیشگاههای ژاپنی برای واردات
نفت ایران به ین را بپذیرند.
نگرانی پاالیشگاهها و شرکتهای کشتیرانی ژاپنی در خصوص بیمه محموله نفتی
اخیرا برطرف شده است.
رییس شرکت JXTG Holdingsاخیرا به پالتس گفته است این شرکت قصد
دارد بارگیری نفت ایران را در اواخر ژانویه ازسربگیرد در حالی که طبق گفته رییس
شرکت کاسمو اویل ،این شرکت در نظر دارد حدود  ۱.۸میلیون بشکه نفت ایران را
در اواخر ماه میالدی جاری را به محض مشخص شدن مسائل مالی خریداری کند.
ژاپن یکی از هشت خریدار نفت ایران است که به مدت  ۱۸۰روز از تحریمهای
واشنگتن معافیت گرفته است .این معافیت در اوایل ماه مه منقضی خواهد شد.
با این حال عدم شفافیت در خصوص بیمه حمل باعث شد که پاالیشگاههای ژاپنی
نتوانند نفت ایران را در ژانویه بارگیری کنند.
ژاپن در نوامبر سال  ۲۰۱۸هیچ وارداتی از ایران نداشت .آخرین باری که این کشور
هیچ نفتی از ایران وارد نکرد ژوییه سال  ۲۰۱۲بود که تهران هدف تحریمهای بین
المللی قرار گرفته بود و تا زمان مشخص شدن وضعیت بیمه محموله و مسائل بانکی،
واردات نفت ژاپن از ایران به مدت کوتاهی متوقف شده بود.

رالی نفت برای جبران ریزش اخیر قیمت
قیمت نفت روز سه شنبه در بحبوحه کاهش عرضه از سوی اوپک و روسیه
حدود یک درصد افزایش پیدا کرد .اما چشم انداز کندی اقتصاد جهانی
مانع رشد بیشتر آن شد.
به گزارش ایسنا ،بهای معامالت آتی نفت برنت  ۶۵سنت یا  ۱.۱درصد نسبت به
قیمت نهایی روز دوشنبه افزایش یافت و به  ۵۹.۶۴دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۵۸سنت یا  ۱.۲درصد
افزایش ،به  ۵۱.۰۹دالر در هر بشکه رسید.
بانک آمریکایی جی پی مورگان در یادداشتی اعالم کرد تاثیر کاهش تولید اوپک
پالس ،تحریمهای ایران و رشد ماهانه کمتر تولید نفت آمریکا ،قیمتهای نفت را
نسبت به سطوح پایین اخیرشان تقویت خواهد کرد.
اوپک و متحدانش در اواخر سال  ۲۰۱۸توافق کردند تولیدشان را در شش ماه
نخست سال  ۲۰۱۹به میزان  ۱.۲میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا از اشباع
عرضه و افت بیشتر قیمتها جلوگیری شود.
در این بین ،آمریکا در نوامبر تحریمها علیه صادرات نفت ایران را آغاز کرد با این
حال واشنگتن به هشت خریدار بزرگ ،برای ادامه خرید نفت ایران معافیت داد که
اکثر آنها در آسیا هستند با این حال واردات این کشورها از ایران به دلیل وجود
ابهامات همچنان محدود مانده است.
در حالی که اوپک و روسیه تولیدشان را کاهش داده اند و صادرات ایران به دلیل
تحریمها محدود شده است ،تولید نفت خام آمریکا در سال میالدی گذشته به رکورد
 ۱۱.۷میلیون بشکه در روز صعود کرد.
بر اساس گزارش رویترز ،محمولههای نفت آمریکا در حال حاضر از منطقه گلف
کاست آمریکا به سوی چین روانه شده اند که نخستین محمولههای نفتی هستند که
از اواخر سپتامبر و زمان آغاز آتش بس تجاری میان دو کشور ،به مقصد چین ارسال
می شوند .طبق آمار کشتیرانی ،این نفتکشها قرار است در فاصله اواخر ژانویه تا اوایل
مارس به بنادر چین وارد شوند.

تاخیر نشست اوپک به دلیل تحریمهای ایران
کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و غیراوپک به ریاست عربستان سعودی و روسیه ،به منظور ارزیابی روند پیشرفت تعادل مجدد بازار نفت ،زمان نشست خود در باکوی آذربایجان را روزهای  ۱۷و  ۱۸مارس پیشنهاد کرد .به گزارش ایسنا،
مقامات آگاه به پالتس گفتند اوپک سپس نشست رسمی وزیران را روز  ۱۷آوریل در وین برگزار خواهد کرد و روز پس از آن با روسیه و سایر شرکای غیراوپک خود دیدار خواهد کرد .اوپک و متحدانش در دسامبر توافق کردند تولیدشان را در
شش ماه نخست سال  ۲۰۱۹به میزان  ۱.۲میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا از اشباع عرضه و افت بیشتر قیمتها جلوگیری شود.

بعد از انقالب  ۶۵میدان نفتی و گازی در ایران کشف شد ه است

میادین نفتی و گازی که بعد از انقالب کشف و بهرهبرداری شدند
آمارها حاکی است که بعد از پیروزی انقالب اسالمی
تاکنون و طی چهار دهه ۶۵ ،میدان نفتی و گازی در
ایران کشف شد ه که از این تعداد  ۲۱میدان نفتی و
عالوه بر بهرهبرداری از فازهای میدان گازی پارس
جنوبی به جز چند فاز ۱۲ ،میدان گازی به بهرهبرداری
رسیدهاند .در این میان کشف میدان گازی پارس جنوبی
بهعنوان یکی از بزرگترین منابع گازی جهان و کشف
میدانهای عظیم نفتی آزادگان و یادآوران از مهمترین
دستاوردهای فعالیتهای اکتشافی طی این سالها به
یرود.
شمار م 
به گزارش ایسنا ،اکتشاف ذخایر نفت و گاز در فالت قاره ایران
از یک قرن پیش آغاز و بخش عمدهای از این ذخائر کشف شده و
مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .اکتشاف نفت و گاز در حقیقت
پایه و پشتوانه فعالیتهای بعدی در زنجیره ارزش نفت و گاز است.
در دهه دوم انقالب اسالمی و پس از اتمام جنگ تحمیلی ،آهنگ
فعالیتهای اکتشافی در ایران به تدریج سرعت گرفت و امکانات
بیشتری به آن اختصاص داده شد.
با این حال برخی کارشناسان بر این عقیدهاند که ایران
میتوانست با توجه به منابع نفت و گازی که در اختیار دارد و
همچنین با توجه به جایگاه جغرافیاییاش در منطقه ،به هاب
انرژی در منطقه تبدیل شود ،اما متاسفانه طی سالهای گذشته،
فرصتهای زیادی در این زمینه از دست رفته است .اگر این اتفاق
میافتاد ،امکان تحریم ایران وجود نداشت و منافع اقتصادی و
سیاسی زیادی برای کشور به همراه داشت.
فهرست میادین نفتی و گازی کشف شده در بعد از انقالب
در این راستا ،از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون ۶۵
میدان نفتی و گازی کشف شدهاند .کشف میدان گازی پارس
جنوبی که یکی از بزرگترین منابع گازی جهان به شمار میرود،
کشف میدانهای عظیم نفتی آزادگان و یادآوران از مهمترین
دستاوردهای فعالیتهای اکتشافی در سالهای بعد از انقالب
اسالمی است.
میدان گازی پارس جنوبی ،میدان نفتی آزادگان ،میدان نفتی
یادآوران ،میدان گازی تابناک ،میدان نفتی چنگوله ،میدان نفتی
آذر ،میدان گازی کیش ،میدان نفتی بند کرخه ،میدان نفتی
اروند ،میدان سردار جنگل ،میدان خیرآباد ،میدان گازی گردان،
میدان گازی زیره ،کشف گاز در افق خامی میدان بیبی حکیمه،
الیه نفتی میدان پارس جنوبی ،میدان نفتی و گازی آرش ،کشف
گاز و میعانات گازی در شازند خامی میدان کرنج ،میدان نفتی
منصورآباد ،میدان گازی هما ،کشف گاز در شازندهای داریان،
گدوان و سهلیان میدان مارون ،میدان نفتی توسن ،میدان گازی
دی ،کشف نفت و گاز در افق خامی میدان بینک ،کشف میدان
گازی الوان در طاقدیس دهروم ،مخزن سروک میدان رامین،
مخزن دهروم میدان بالد ،مخزن خامی میدان نفتی منصوری
و مخزن خامی میدان نفتی آب تیمور ،بخشی از میادین کشف
شده هستند.

همچنین میدان نفتی پرنج ،مخزن گازی سهلیان در میدان
اهواز ،میدان گازی سفیدزاخور ،مخزن گازی ژوراسیک ،در میدان
کوه آسماری ،میدان گازی فارسی ،میدان نفتی عسلویه ،میدان
نفتی و گازی باالرود اندیشمک ،میدان اهواز ،میدان جفیر ،میدان
آبان ،میدان سفیدباقون ،میدان هالگان ،میدان فرزاد  ،bمیدان
بینالود ،میدان سوسنگرد ،میدان سومار ،میدان طوس ،میدان
سفید ،میدان کوپال جنوب شرقی ،میدان خیام ،میدان دالوران،
میدان مهر ،میدان سامان ،میدان سپهر ،میدان سهراب ،میدان
دهلران ،میدان بیستون ،میدان خارتنگ ،میدان خسرو ،میدان
یادمان ،میدان پازند ،میدان دوستکو ،میدان دونگ ،میدان چارک،
میدان شهیدان ،میدان سراب و میدان آریا در خلیج فارس ،دیگر
میادین نفتی و گازی بودند که از ابتدای انقالب تاکنون کشف
شدهاند.
تزریق گاز به میادین نفتی
اولویت اکتشاف نفت و گاز در نواحی مرزی و مشتری با
کشورهای همسایه بوده ،بهطوری که عمده فعالیتهای مذبور از
جمله حفاری و لرزهنگاری در آن مناطق صورت گرفته است .اما
بهمنظور برداشت صیانتی از مخازن نفتی ایران و افزایش ضریب
بازیافت آنها ،عملیات تزریق گاز به آنها ضرورتی اجتنابناپذیر
است .میزان تزریق گاز به میادین نفتی در سال  ۱۳۹۶نسبت به
سال  ۱۳۵۷بیش از  ۳۰برابر افزایش یافته است ،بهطوری که در

حال حاضر در  ۹میدان از میادین نفتی خشکی (بیبی حکیمه،
پارسی ،آغاجاری ،کوپال ،گچساران ،مارون ،کرنج ،نرگسی و
هفتگل) تزریق گاز صورت گرفته است.
تولید گاز طبیعی
ارزیابی تولید این حامل انرژی نشان میدهد که متوسط تولید
گاز طبیعی در سال  ،۱۳۵۷معادل  ۱۱۰میلیون مترمکعب در روز
بوده که این میزان در سال  ۱۳۹۶به  ۸۴۶میلیون مترمکعب در
روز افزایش یافته است ،یعنی حدود هشت برابر شده است.
تولید میعانات گازی به تبع افزایش تولید گاز
طبیعی است در سالهای پس از انقالب اسالمی ،تولید میعانات
گازی در سال  ۱۳۹۶نسبت به سال  ۱۳۵۷هم بیش از  ۲۰برابر
افزایش یافته است.
پروژههای راهاندازی شده بخش باالدستی
فاز اول طرح توسعه میدان نفتی یادآوران ،فاز اول طرح توسعه
میدان نفتی آزادگان شمالی ،طرح توسعه میدان نفتی یاران
شمالی ،آغاز تولید نفت خام از میدان نفتی یاران جنوبی ،راهاندازی
فازهای اول و دوم توسعه میدان نفتی دارخوئن ،بهرهبرداری از
فازهای اول و دوم تولید زودهنگام میدان نفتی آزادگان جنوبی،
آغاز تولید نفت خام از میدان نفتی مشترک آذر ،آغاز تولید نفت
خام از الیه نفتی میدان پارس جنوبی ،توسعه میدان سلمان،
توسعه میدان مشترک نصرت ،طرح توسعه میدان نفتی سروش،

توسعه میدان نفتی درود ،طرح توسعه میدان نفتی نوروز ،توسعه
فاز یک میدان نفتی منصوری آسماری ،بهرهبرداری از طرح تولید
زودهنگام میدان نفتی هنگام ،راهاندازی طرح توسعه میدان نفتی
مسجدسلیمان – فاز یک ،راهاندازی طرح توسعه میادین نفتی
سروستان و سعادتآباد ،فاز یک طرح توسعه میدان نفتی آبان،
طرح توسعه میدان نفتی پایدار غرب بنگستان ،تولید زودهنگام
میدان نفتی باالرود و توسعه میدان نفتی دهلران پروژههای
راهاندازی شده بخش باالدستی بعد از انقالب به شمار میروند.
پروژههای توسعه میادین گازی
از سوی دیگر تکمیل و راهاندازی فازهای  ۱تا ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲ ،۱۰
 ۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷و  ۲۱میدان گازی پارس جنوبی و همچنین
پیگیری طر ح توسعه فازهای  ۲۳ ،۲۲ ،۱۴ ،۱۳و  ۲۴و فاز ۱۱
این میدان گازی ،توسعه میادین نار و کنگان ،توسعه میدانهای
آغار و داالن و تاسیسات نمزدایی داالن ،توسعه میدان سرخون،
توسعه میدان گورلین ،توسعه میدان گنبدلی ،توسعه میدان
خانگیران ،راهاندازی طرح توسعه میدان گازی تابناک ،تکمیل
و توسعه فاز اول میدان گازی تنگ بیجار ،راهاندازی طرح توسعه
میدانهای گازی هما ،شانول و وراوی ،بهرهبرداری از پاالیشگاه
گاز پارسیان یک ،فاز دوم در منطقه المرد ،تکمیل توسعه مخزن
گازی مارون خامی پروژههای توسعه میادین گازی طی  ۴۰سال
گذشتههستند.

معاون وزیر نفت:

 2میلیارد یورو سرمایه خارجی در بخش پاالیشگاهی جذب شد

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت :تاکنون
 2میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی از چین در طرح توسعه پاالیشگاه
آبادان جذب شده است.
علیرضا صادق آبادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره جذب سرمایه
گذاری خارجی در طرح های پاالیشی کشور ،افزود :مذاکره با سایر شرکت های
خارجی برای نوسازی و بهسازی سایر پاالیشگاه ها هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی اضافه کرد :در اجرای طرح های پاالیشی و تولید بنزین به خودکفایی رسیده
ایم.
مدیرعامل پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ادامه داد :ظرفیت پاالیش نفت و
میعانات گازی کشور اکنون به حدود  2میلیون و یکصد هزار بشکه رسیده است.
به گزارش ایرنا ،جذب  2میلیارد یورو از چین برای نوسازی پاالیشگاه آبادان به
عنوان یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری های خارجی در دوران پسابرجام به شمار
می رود.
نوسازی پاالیشگاه آبادان در بهمن سال  1395در پی گشایش های حاصل از
اجرای توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با استفاده از

فاینانس (منابع مالی) چین آغاز شد که در ماه های آتی ،برخی واحدهای آن راه
اندازی می شود.
پاالیشگاه آبادان به عنوان قدیمی ترین پاالیشگاه کشور به شمار می رود که به
علت قدیمی بودن برخی فناوری های به کار رفته در آن ،جزو پاالیشگاه های زیانده
به شمار می رود.
بر اساس برخی گزارش ها ،پاالیشگاه آبادان با تولید باالی مازوت (نفت کوره)
سالیانه  700میلیون تا  800میلیون دالر ضرر می کند که با نوسازی ،از چرخه
زیاندهی خارج می شود.
طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان با همکاری شرکت چینی ساینوپک
اینترنشنال پترولیوم* و شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران اجرا می شود.
با اجرای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان افزون بر تامین خوراک
پتروشیمی بندر امام (ره) ،پتروشیمی آبادان ،روغن سازی ایرانول و قیر پاسارگاد،
محصوالتی شامل بنزین معمولی ،بنزین سوپر ،نفت سفید ،گازوئیل و نفت کوره
مطابق با استاندارد یورو 5تولید می شود.
طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه آبادان شامل واحد

تقطیر  210هزار بشکه ای در روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی شده
و ظرفیت پاالیش پس از ساخت این واحد به میزان  360هزار بشکه در روز تثبیت
می شود.

ایران به فناوری تولید قیرهای پیشرفته دست یافت
تولیدکنندگان ایرانی برای نخستین بار موفق به تولید
یک نوع قیر جدید منطبق با استاندارد جهانی شدند که
متناسب با حجم ترافیک جاده ای تولید می شود.
به گزارش ایرنا ،ایران از بزرگترین تولیدکنندگان قیر در جهان
شناخته می شود که با دستیابی به فناوری های جدید در این
صنعت می تواند جایگاه خود در بازارهای جهانی را تقویت کند.
سالیانه  100میلیون تن قیر در جهان تولید و مصرف می شود؛
ایران در گذشته  10درصد بازار قیر دنیا را در اختیار داشت که به
علت بروز مشکالتی در روند صادرات ،سهم ایران کاهش داشته و
سایر کشورها از جمله بحرین و عراق تالش کرده اند که جایگاه
ایران را اشغال کنند .میزان تولید قیر کشور بیش از پنج میلیون

تن و صادرات نیز بیش از سه میلیون تن در سال است .بار ترافیکی
یکی از عوامل اصلی پایین آمدن عمر آسفالت بوده و چنانچه از
قیرهای با فناوری جدید در جاده ها استفاده شود عمر آسفالت
افزایش قابل توجهی می یابد .به گزارش شرکت نفت پاسارگاد
(از زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) ،پیش از
این تولید قیرهای متناسب با شرایط آب و هوایی انجام می شد
که اکنون متخصصان کشورمان به دانش تولید قیر براساس حجم
ترافیک جاده ای نیز دست یافته اند .طبقه بندی قیرها براساس
عملکردی با عنوان پی.جی ( )PGاز حدود چهار سال پیش در
ایران ایران آغاز شد .قیرهای پی جی ( )PGمنطبق با شرایط آب
و هوایی بوده اما در نوع جدیدی که به تازگی تولید شده است قیر

بر اساس نوع ترافیک عادی ،سنگین ،خیلی سنگین و فوق سنگین
تولید می شود .در قیر جدید عالوه بر شرایط ترافیکی ،شرایط آب
و هوایی که در انواع دیگر قیرهای پی.جی ( )PGدیده شده بود
نیز وجود دارد که با تحقق آن ،ایران به دانش تولید به روز ترین
مدل قیر دست یافته است .به گزارش ایرنا ،ایران به عنوان یکی از
بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان ،سال هاست در صنعت قیر
فعالیت دارد .در سال های  1386تا  1390ایران با تکیه بر کیفیت
و میزان عرضه قیر ،تعیینکننده قیمت این محصول در منطقه بود.
در آن دوران ،کشورهای متعدد اروپایی و آسیایی مشتری قیر با
کیفیت ایران بودند ،به طوری که اروپایی ها با وجود تحریم حاضر
بودند به دلیل کیفیت باال ،قیر تولید شده در ایران را از طریق

واسطه ها به شیوه های گوناگون بخرند .با گذشت زمان به دلیل
ضعف نظارت بر فعاالن این عرصه و تخلف در تولید و صادرات این
محصول ،این جایگاه از دست رفت؛ به طوری که به جای ایران
اکنون بحرین به مرجع تعیین قیمت قیر در منطقه تبدیل شده
است .اکنون ایران به دلیل ضعف نظارت بر فعالیت ده ها شرکت
تولیدکننده و تخلف های گسترده در تولید و صادرات این فرآورده،
جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست داده است و حتی برخی
کشورها واردات قیر از ایران را متوقف کرده اند.
دستیابی به فناوری های جدید تولید قیرهای پیشرفته و
ساماندهی روند تولید و صادرات می تواند به احیای جایگاه ایران
در بازار جهانی قیر کمک کند.

برق ایران ،راهگشای مشکالت انرژی همسایگان
مشکالت کمبود انرژی در پاکستان به ویژه اوج این بحران در فصل سرما
داستان تکراری برای مردم این کشور محسوب می شود که با گذشت زمان
تحمل این وضعیت برای پاکستانی ها سخت می شود در حالی که ظرفیت باالی
تولید برق در ایران و صادرات آن به پاکستان می تواند کلید اصلی حل بحران
انرژی در این کشور باشد.
به گزارش ایرنا ،جمهوری اسالمی ایران همواره از آمادگی خود برای افزایش سطح
صادرات برق به پاکستان خبر داده و متقابال پاکستان نیز با پذیرفتن پیشنهاد کشور
همسایه خود می تواند گام بلندی در مسیر رفع بحران انرژی در این کشور بردارد.
بسیاری از شهرهای مختلف ایالت های پنجاب ،سند و بلوچستان در فصول گرم سال
و به دلیل تشدید دمای هوا و شرایط آبی با مشکل بی برقی روبرو هستند و دو نیروگاه
 500کیلووات و  220کیلووات نیز در این ایالت ها از کار افتاده و میزان کمبود برق را در
پاکستان به حدود سه هزار مگاوات افزایش داده است .در دیگر فصول سال نظیر زمستان
نیز ،ساکنان مناطق مختلف این ایالت ها با توجه به بحران برق دچارمشکالت جدی شده

اند .نوز برق مناطق مختلفی از شهر اسالم آباد به عنوان پایتخت این کشور در برخی رو ها
تا چند ساعت دچار قطعی می شود و مشکل کمبود برق هنوز در ایالت گلگیت بلتستان
پابرجاست .به رغم تالش های مهندسان در پاکستان ،شرایط بد جوی و مه گرفتگی
شدید باعث شد تا صنعت تولید برق این کشور نتواند در وضعیت عادی قرار بگیرد و
بسیاری از نیروگاه های این کشور نیز اوایل ماه ژانویه سال جاری میالدی از کار افتاد.
«عمر ایوب خان» وزیر برق و انرژی پاکستان با ابالغ دستور به شرکت ملی تولید و توزیع
برق این کشور ،توسعه نظارت بر کار نیروگاه ها در مناطقی که دچار مه گرفتگی شده
است را خواستار شد ،تا بتوان مشکالت در بخش انتقال برق قدرت را در نخستین فرصت
رفع ساخت .از سوی دیگر ،به دلیل سرد شدن بیش از اندازه هوا در پاکستان ،تولید برق
در نیروگاه های برق آبی نیز شدیدا کاهش یافته است .جمهوری اسالمی ایران ،کشوری با
ظرفیت باال در تولید مازاد انرژی شناخته می شود می تواند از طریق منابع گسترده خود
کمک جدی برای رفع بحران انرژی در پاکستان انجام دهد .ایران با برخوردری از تجربه
های فراوان در بخش انرژی قابلیت ساخت خطوط انتقال جدید در پاکستان است که با

کمک آن می توان حتی در شرایط نامساعد جوی ،انتقال برق به آسانی انجام شود .ایران
همچنین بزرگترین کشور صادر کننده برق خاورمیانه است و این کشور در زمان کنونی به
پاکستان ،ترکیه ،عراق و افغانستان برق صادر می کند ،در حال حاضر ایران  100مگاوات
برق به پاکستان صادر می کند .جمهوری اسالمی ایران و پاکستان پیش از این قرارداد
مشترک گازی را نیز امضا کرده اند که طی آن گاز ایران به پاکستان صادر خواهد شد با
این حال این طرح به طور کامل در مسیر عملیاتی قرار نگرفته است .در صورت تکمیل
طرح خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان نه تنها بحران انرژی مردم پاکستان
به میزان چشم گیری کاهش پیدا می کند بلکه صنعت این کشور جان تازه ای به خود
خواهد گرفت .جمهوری اسالمی ایران ،همچنین پیشنهاد افزایش سطح صادرات برق تا
سه هزار هزار مگاوات را به پاکستان ارائه کرده است .اخیرا نیز «عمر ایوب خان» وزیر
انرژی پاکستان در دیدار «مهدی هنردوست» سفیر جمهوری اسالمی ایران در این کشور
اطمینان داد که بخش انرژی این کشور قرار است درخصوص قرارداد واردات  100مگاوات
برق از ایران مذاکرات جامعی با این کشور انجام دهد.

